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ــات، نتنــاول  هــذا العــدد الثانــي عشــر مــن إثرائّي
فيــه "الصــورة النمطّيــة"، عــن عملّيــة قولبــة 
التصــّورات الجاهــزة وصناعــة األطــر المحــّددة. 
ونطــرق ســؤال الفــّن ودوره فــي مقاومــة هــذه 
الصــور أو تثبيتهــا، وعــن أدواته إزاء هذه المهمة.

ــث ننصــت  ــات(، حي ــي )إثرائي ــم ف ــا بك مرحًب
لنبــض المشــهد الثقافــي الســعودي، نرصــد 
قصصــه وحكاياتــه، نلتقــط تفاصيلــه الفنيــة 
والثقافيــة والمعرفيــة ثــم نبثهــا للعالــم لوحــًة 

ملونــًة بــكل ألــوان الطيــف.
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يطــرح العمــل ســؤًل هاًمــا عمــا إذا كان يجــب رؤيــة 
وجه الشــخص )شــكله الخارجي( لالعتراف بجدارته 
المجهولــة والعاملــة  الشــخصيات  إن  وانجازاتــه. 
ويتــم  عليهــا،  الحكــم  يســاء  مــا  غالًبــا  بصمــت 
الســتهانة بقدراتهــا فــي الزمــن المعاصــر، الــذي 
ســيطرت فيه ثقافة المجتمع الســتهالكي، الذي 
يمّجــد الشــكل علــى حســاب المضمــون. فانقلبت 
الموازيــن وتغيــرت نظرتنــا وحكمنــا علــى األشــياء. 
العمــل دعــوة إنســانّية للمســاواة فــي حكمنــا علــى 
األشــخاص، وإعطائهــم الفرصــة إلثبــات ذواتهــم، 
وتعطيــل العاطفــة وتغليــب المنطــق عنــد الحكم. 
ــى جوهــر الدوافــع لفهمهــا  هــو دعــوة للعــودة إل
والقــدرة علــى احتــرام األشــخاص الذيــن اختــاروا 
اعتناقهــا. شــارك فــي العمــل 64 امــرأة عاملــة 
ســعودّية مــن شــتى المجــالت بتقديــم صــورة 
تمثــل طفولتهــن، تــم تثبيتهــا مــن األســفل لتعبــر 
وجًهــا  ولتعطــي  اختالفهــّن جوهرًيــا  فكــرة  عــن 

وراء  وجوههــن  غيــاب  عــن  المتفــرج  يعــّوض 
ــال شــخصياتهّن  ــة حي الخمــار، ويشــعره بالطمأنين
المجهولــة. بــل إن بــراءة األطفــال وابتســامتهّن 
تعكــس راحتهــّن النفســّية، وقناعتهــّن الخالصــة 
بهــذا الختيــار، خالًفــا لمــا يعتقــده الكثيــر مــن أنهّن 
مقموعــات ومجبــرات. ولكــن رؤيــة هــذه الوجــوه 
تتطلــب بعــض الجهــد مــن المشــاهد، فعليــه أن 
يتحــرك ويمســك القطعــة ويقلبهــا بنفســه ليــرى 
الوجــه المختبــئ أســفلها تماًمــا مثلمــا نفعــل حيــن 
أنفســنا  ونجــد  األولــى،  للمــرة  شــخًصا  نلتقــي 
مضطريــن لتقييمــه، عندهــا يجــب ان نلزم أنفســنا 
ببــذل الجهــد لتعطيــل كل مــا قــد يثيــره شــكله 
ــه الفرصــة ليعــرض  ــح ل ــا، ونتي مــن مشــاعر لدين

ــا ُيْطــَرح الســؤال مــن جديــد: لنــا قدراتــه، وهن
هــل أحــدث هــذا الوجــه فرًقــا فــي حكمــه علــى 

إنجازاتهــّن حيــن كشــفناه؟ 

على الغالف
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الفــّن عنــد إيمــان الجبريــن حّمــال أوجــه، فهــو 
قــد يناهــض عمليــات القولبــة القســرّية، ويقــاوم 
حــالت التنميــط التــي تريــد إصــدار حكــم نهائــّي 
ل يقبــل الســتئناف علــى األفــكار واألشــخاص، 
ويفعــل ذلــك باســتخدام أدواته الناعمــة، وإمكاناته 
األفــكار  كتــل  وتفكيــك  التأثيــر،  فــي  المبدعــة 
والتصــورات الخاطئــة والجائــرة. قدمــت الجبريــن 
أعمــاًل فنّيــة وبحثّيــة مهمــة، تحــّدت عبرهــا العديــد 

مــن الصــور النمطّيــة عــن المــرأة الســعودّية، وعــن 
ــكار  الثقافــة الســعودّية بشــكل عــام، وحاولــت ابت
طريقــة تقديــم هــذه الثقافــة مــن وجهــات نظــر 
جديــدة لــم تأخــذ حّقهــا فــي التعبيــر عــن نفســها، 
مجموعــة أعمــال رشــيقة ومتخففــة مــن عــبء 
علــى  ومنفتحــة  والقطعّيــة،  الجاهــزة  اإلجابــات 
مشــاركة اآلخريــن فــي حــوار مفتــوح مــع الذهنّيات 
ــكام  ــدون وســيط مــن األح ــكار، مباشــرة وب واألف

المســبقة، والوصمــات التنميطّيــة.

الفنانة: إيمان الجبرين 

وقفة إلعادة فهم عالمنا وتقّبله

6

العمل الفني )بنات أفكارك( للفنانة: إيمان الجبرين

https://www.ithra.com/ar/news/re-understand-our-world/
https://www.instagram.com/eelgibreen/?hl=en
https://twitter.com/EimanElgibreen
https://twitter.com/EimanElgibreen
https://twitter.com/EimanElgibreen


إحدى لوحات العمل الفني: )ل تحاكمني، فقط انظر إلى أعمالي( المكون من 6 لوحات فنية - للفنانة إيمان الجبرين 7

تقــول الجبريــن: "أؤمن كثيًرا بأّن الفّن 
ُيشــبه اإلعــالم، فهــو مبرمــج حســب 
رغبــة مــن يعــّده ليخلــق اســتجابات 

مدروســة إذا أتقــن لعبــة الصــورة"
“

https://twitter.com/EimanElgibreen


ــة  هــذا الجنــوح المســتمر إلــى تكويــن صــور نمطّي
يســتدعي  اآلخــر،  علــى  وإســقاطها  مشــتركة، 
التســاؤل عــن أســبابه ومصــادره. وفــي الواقــع 
ــة،  ــى: معرفّي ــط، وتتفــرع إل تتعــدد أســباب التنمي
فعلــى  حضارّيــة.  وحتــى  واجتماعّيــة،  ونفســّية، 
الصعيــد المعرفــّي، يتعلــق األمر بآلّيــة عمل الدماغ 
المســتويات  عــن  دائًمــا  يبتعــد  الــذي  البشــرّي، 
المعلومــات،  تبســيط  إلــى  ويميــل  المعّقــدة، 
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ووضعهــا تحــت خانــات موحدة ومبســطة، تنصهر 
داخلهــا الفــروق والختالفــات. كمــا يمكــن تفســير 
التنميــط مــن زاويــة نفســّية بأّنــه الرغبــة الالواعّيــة 
فــي الشــعور بمعرفــة اآلخــر وتفكيــك المجهــول. 
فاإلنســان عدو ما يجهل، وكثيًرا ما يكون التنميط 
لتبديــد  الالوعــي  يســتخدمه  الــذي  الســالح  هــو 
ــه ـ  المخــاوف المتعلقــة بذلــك المجهــول، وتحويل
ولــو بشــكل غيــر معمــق أو غيــر ناضــجـ  إلــى صورة 

يألفهــا الذهــن ويســتكين لهــا.

    ملفُّ العدد

التنميط.. سالح الالوعي
أمام اآلخر

العمل الفني )أليس في بالد العجائب( للفنانة: إيمان الجبرين

https://www.ithra.com/ar/news/profiling/
https://twitter.com/EimanElgibreen


يكتبها: إبراهيم آل سنان 

روائي وناشر سعودي

يغــرق مجتمعنا فــي نمطّيات كثيرة، يخطف منها 
األدبــاء نمًطــا دون آخــر، نمــط فكــرّي، نمــط دينــّي، 
نمــط اجتماعــّي، ولكــن ليــس كنمــط “ابــن القريــة” 
ــة  الــذي ُتبنــى عليــه كل المفارقــات، حتــى التاريخّي
منهــا، هــو هيــكل الحمولــة الكاملــة لــكل نمطيــات 
المجتمــع فــي مراحــل تكونــه وتغّيراتــه، هــو المثــال 
األوضــح لنتصــار الحضــارة والتطــور، هــو نمــوذج 
يمكــن عرضــه فــي: مهرجــان تراثــي، فــي روايــة، 
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      إطاللة

ابن القرية المنتصر في األدب

فــي قصــة، فــي متحف، ليقال لألجيــال هكذا كان 
ــة،  أجدادكــم، والحقيقــة أنــه ليــس شــخصّية خيالّي
هــو نمــط واقعــّي، وجــزء مــن مكونــات المجتمــع، 
ــا فــي الفــّن  والتعامــل معــه ـ بوصفــه فعــاًل إبداعيًّ
واألدب مجــرًدا مــن امتــداده المســتمر فــي الواقعـ  
يجــرده مــن إنســانّيته، ويحيلــه إلــى وظيفــة جمالّيــة 

ل معنــى لهــا.

الصورة بعدسة أحمد عبدالواحد الحموان

 اضغط لقراءة المزيد
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الصــورة بالنســبة لصالــح ليســت مجــرد صــورة 
أبعــاد  ولهــا  فلســفة،  إّنهــا  بــل  فوتوغرافيــة، 
ــة أو  ــة، فهــو ل يصــور مــن أجــل متعــة ذاتي فكري
رغبــة فــي تخليــد الجمــال فقــط، بــل يصــور ليقــّدم 
رأًيــا، وليســجل موقًفــا. ولكــي يعيــش المصــور 
صالــح العــزاز موهبتــه كان عليــه أن يحــارب، أن 
يقــاوم، أن يثبــت وجــوده، وتعــرض مقابــل ذلــك 
لهجمات من الذين يكرهون طريقته في التفكير، 

ــة  ــا “جريئ ــي وصفــت بأّنه ويرفضــون أفــكاره، الت
الفوتوغرافــي  التصويــر  مــع  الــالزم”.  مــن  أكثــر 
الــذي نــال مــن بوابتــه شــهرته الواســعة، لــم يتخــلَّ 
العــزاز عــن الكتابــة، فقــد واصــل كتابــة مقالتــه 
فــي الصحــف الســعودّية خاّصــة، والعربية بشــكل 
عــام، وهــو فــي الحالتيــن ل يتخلــى عــن قدرتــه 
الكاميــرا  التصويــر؛ فمــرة يصــور بعدســة  علــى 

ــات. ــروف والكلم ومــّرة يصــور بالح

بروفايل

صالح العزاز
محتِرُف الكتابِة بالكاميرا والتصويِر بالكلمات 
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خائفــة،  زوجــة  إل  منــذر  بنــت  ســلمى  تكــن  لــم 
الشــاعر  زوجهــا  فلســفة  فهــم  علــى  قــادرة  غيــر 
الصعلــوك، ووجهــة نظــره الغريبــة. كالهمــا يصــدر 
مــن عاطفــة مختلفة ونظــرة مختلفة للواقع؛ عروة 
بــن الــورد، الرجــل الــذي ل يحمــل همــه وهــم عائلته 
الصغيــرة فقــط، بــل يحمــل هّم كل المســتضعفين 
ــى  وســكان الهامــش، الذيــن ل يملكــون ســبياًل إل
ــى  ــا؛ يضــع روحــه عل ــا وهواًن لقمــة العيــش ضعًف
كفــه، ينتــزع بســيفه أمــوال الموســرين ليوزعهــا 

علــى مــن ل حــظ لهــم مــن القــوة والمنعــة، علــى 
ــا  ــع، فائًض ــب الجمي ــه كنصي ــب بيت أن يكــون نصي
حيــن يعــّم الخيــر، وطفيًفــا حيــن تعجــز الصعلكــة 
ــا ســلمى أم حســان،  ــم. أم ــر دخــل مالئ ــن توفي ع
فأنثــى، ربــة بيــت، تريــد حيــاة هادئــة، ل يتربــص 
بهــا المــوت متوعــًدا إياهــا كل صباح،أنهــا ســتكون 
أرملــة بفقــٍد قــد يأتــي علــى شــكل جســد مســجى 

علــى نعــش،  أو فــي صــورة غيــاب مطلــق.
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مخطوطة للقرآن الكريم في ثالثين جزًءا
الصين، القرن 18م. حبر على ورق

الرتفاع: 24.8 سم، العرض: 18.4 سم. متحف إثراء

مصحف له قصة خاصة

ُيمّثــُل معِرض الحضارة اإلســالمّية “كنوز” 
فــي مركــز إثــراء، مشــروًعا فريًدا مــن نوعه. 
إذ للمرة األولى تخّصص مؤسسة ثقافّية 
ســعودّية المــوارد والفضــاء الدائــم لدراســة 
الثقافــة البصرّيــة اإلســالمّية فــي أوســع 
وعرضهــا  عليهــا  والمحافظــة  معانيهــا، 
للجمهــور. ول يكتفــي هذا المعرض بإتاحة 
فرصــة فريــدة إلحيــاء الروابــط بيــن األشــياء 
األشــخاص  وبيــن  اإلســالمّية  الثقافّيــة 
نشــأت  التــي  والمجتمعــات  والمناطــق 
ميــن عليــه  ــل أيًضــا للقيِّ ــه يمّث فيهــا، ولكّن
الســعودّي  الجمهــور  لربــط  أكبــر،  ًيــا  تحدِّ
بالعالــم اإلســالمّي علــى اتســاعه، بمــا فــي 
والثقافــات  المهّمشــة،  المناطــق  ذلــك 
المنســّية مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى، 
إلــى جنــوب آســيا، وجنــوب شــرقها، إلــى 

الشــرق األقصــى.

تنتظــر العديَد مــن زوار المعِرض مفاجأٌة 
ســارٌة باكتشــاف قطــع إســالمّية مــن 
ـ  منهــا  المعروضــات،  ضمــن  الصيــن 
علــى ســبيل المثــال ـ هــذا المصحــف، 
الــذي يعــود إلــى القــرن الثامــن عشــر، 
كتبــه  جــزًءا،  ثالثيــن  مــن  والمتكــون 
خّطــاط صينــّي قديــر، ليقرأه المســلمون 
هــذا  وضــع  يتعلــق  ل  الصيــن.  فــي 
المصحــف، صينــّي الصنع، في معِرض 
ــراء بدحــض المفاهيــم الخاطئــة حــول  إث
ــن  اإلســالم والمســلمين فحســب، ولك
ــه  ــا بتوســيع اآلفــاق حــول مــا تمّثل أيًض
الجماعّيــة  اإلســالمّية  الثقافّيــة  الُهوّيــة 
لباقــي  بالنســبة  الســعودّي  للجمهــور 

العالــم اإلســالمّي.
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فــي عالــم تتعــدد فيــه الحضــارات، وتتنــوع الثقافــات، يلعــب الســياق 
ا فــي تمييــِز مجتمــع عــن آخــر ـ بإكســابه  التاريخــّي والجغرافــّي دوًرا أساســيًّ
ســماٍت وخصائــَص يتفــّرد بهــا عــن غيــره مــن المجتمعــات ـ وجمــِع أفــراده 
علــى قوالــب ثقافّيــة تــكاد ترقــى إلــى مرتبــة القوانيــن. فــي محطــات هــذا 
ــزت عــن غيرهــا بأنمــاط ارتبطــت  العــدد نســتعرض نمــاذج لثقافــات تمّي

بعاداتهــا وممارســاتها وانعكســت علــى نظــرة الشــعوب األخــرى إليهــا.

أنماط ثقافّية حول العالم

محطات 
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عنــد ذكــر كلمتــي العمــل واليابــان، ســرعان مــا تتبــادر إلــى األذهــان صــورة عامــل 
يابانــي نائــم فــي مكتبــه. ل تتعلــق هــذه الصــورة بالكســل، وإّنمــا تعكــس 
نظــرة العالــم إلــى اليابانــي، باعتبــاره يقضــي كّل حياتــه فــي العمــل إلــى درجــة 
الحتفــاظ بوســادة فــي مكتبــه حتــى ل يضطــر إلــى النــوم فــي بيتــه. ول شــّك 
أّن هنــاك مســحة كاريكاتورّيــة فــي هــذه الصــورة، إل أّن الشــعب اليابانّي يشــتهر 
ــا بأّنــه مــن أكثــر شــعوب العالــم تقديًســا للعمــل، ولــكل مــا يحيــط بــه مــن  حقًّ
انضبــاط وأخالقّيــات واحتــرام. فالدقــة فــي المواعيــد والنحنــاءة الشــهيرة للتحّية 

والحتــرام، كلهــا أشــياء ل تغيــب عــن القامــوس اليومــّي للشــعب اليابانــّي.

اليابانّيون
انضباط من المهد إلى اللحد
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ــد  ــى األذهــان عن ــادر إل ــي تتب ــى الت ــون الصــورة األول ــكاد تك ت
والّدقــة،  الصــارم،  النضبــاط  هــي  األلمــان،  عــن  الحديــث 
واللتــزام الجــاد بالعمــل، الــذي يصــل إلــى درجــة اإلدمــان. 
وهــذه الصــورة النمطّيــة لــم تــأت مــن فــراغ، فهــي واحــدة مــن 
أعلــى معــدلت اإلنتاجيــة فــي العالــم، ينظــر العالــم إلــى ألمانيــا 
بوصفهــا ورشــة عمــل ل تهــدأ، كل شــيء فيهــا يســير وفــق 
جــدول زمنــّي ومواعيــد مضبوطــة. ُيعــَرُف أيًضــا عنهــم أّنهــم 
ل يحبــذون الســتراحات الطويلــة، ويعطــون العمــل األولوّيــة 
ــة مــن بعــض  فــي أوقاتهــم، ول تخلــو هــذه الصــورة النمطّي
المبالغــة، فاأللمــان أيًضــا مــن أكثــر الشــعوب تقديــًرا للراحــة، 

ولكــن بشــرط أن يعقبهــا العمــل مــن جديــد.

األلمان
ماكينات ل تعرف الراحة
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إذا كان العالــم منــزًل فــإن إيطاليــا هــي مطبخــه. هــذه إحــدى 
أكثــر الصــور النمطّيــة رســوًخا فــي العالــم. ول شــّك أّن لهــذه 
الصــورة مــا يبررهــا عنــد قــراءة أســماء األصنــاف وتنوعهــا 
وثرائهــا فــي لئحــة الطعــام. بالنســبة إلــى أغلــب شــعوب 
العالــم، يمكــن اختصــار اإليطالّييــن فــي شــاب يحضــر البيتــزا 
وهــو يتغــّزل بهــا ملّوًحــا بيديه، أو امرأة تطهو الباســتا وتتفنن 
بأناقــة  أصابعــه  يحــرك  كهــل  أو  الطماطــم،  فــي صلصــة 
لتحضيــر الالزانيــا أو الكالزونــي. ورغــم مــا تنشــره الســينما 
ــة مــن كليشــيهات أخــرى حــول هــذا الشــعب، تبقــى  العالمّي
صــورة اإليطالــي الوســيم والبيتــزا ترقــص بيــن أصابعــه أحــد 

ــم. ــة حــول العال أشــهر الكليشــيهات الثقافّي

اإليطاليون

طّباخون بالفطرة

رة
ط

لف
 با

ون
اخ

طّب
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يشــتهر الشــعب األمريكّي بأّنه من أكثر الشــعوب في العالم ترحيًبا ودفئًا وبســاطة 
فــي التعامــل، وهــي ســمعة يســتحّقها بجــدارة، فعبــارات مثــل “هيــا يــا صديقــي” 
أو “كيــف حالــك؟” هــي عبــارات يســمعها النــاس هنــاك فــي كّل وقــت وفــي كل 
مــكان، وترســم فــي األذهــان صــورة األمريكــّي اللطيــف الــذي يتعامــل مــع الجميــع 
ببســاطة ودون تكلــف. ومهمــا كان الشــخص الــذي تتعامــل معــه، وســواء كنــت 
تعرفــه أم ل، ســائق التاكســي أو نــادل المطعــم أو حتــى رئيســك فــي العمــل، 

ُل انتظاراتــك لتعامــل دافــئ بالنجــاح دائًمــا.  ســُتكلَّ
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السويســرّيون مهووســون بالنظافــة. هــذا أحــد الكليشــيهات المشــهورة عــن بلــد 
ل ترتبــط بــه الشــكولتة والســاعات الفاخــرة فحســب، بــل أيًضــا صناديــق القمامــة 
التــي ل يخلــو منهــا شــارع أو زاويــة. يعتقــد أكثــر النــاس حــول العالــم أن سويســرا 
ليســت إل حديقة تفوح من أرضها رائحة ســوائل النظافة. السويســرّيون أنفســهم 
ل يبذلــون أي جهــد لتفنيــد هــذه الصــورة النمطّيــة، بــل علــى العكــس يســعون إلــى 
ــا مــن  ــر فريًق ــذي ُيظِه ــي للســياحة، ال ــو اإلعالن ــك الفيدي ــا يفعــل ذل تأكيدهــا، كم
السويســرّيين المدججيــن بــأدوات التنظيــف وهــم يتســلقون جبــال األلــب لصقلهــا 

وتنظيفهــا مــن األوســاخ والشــوائب.

السويسرّيون
هوس النظافة
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تتميز بالدنا بطبيعة صحراوّية عامًة، وعند الحديث 
عــن المملكــة، ل يتبــادر إلــى األذهــان غيــر صــور 
والِجمــال  الحارقــة،  والشــمس  الرملّيــة،  الكثبــان 
تقطــع الصحــاري وترعــى العشــب الشــحيح. غيــر أّن 
غابات الســودة في مدينة أبها، وبارتفاع يصل إلى 
ثالثــة آلف متــر فــوق ســطح البحــر، تأتــي لتكســر 
متنزهــات  فــي  تنتشــر  النمطّيــة.  الصــورة  هــذه 
ــة  ــًة مســاكَن طبيعي ــر، مهيئ الســودة أشــجار العرع

الشــاهق،  لرتفاعهــا  ونتيجــًة  عديــدة،  لحيوانــات 
ــا  ــة العــام، وتنخفــض فيه ــاب طيل تلتحــف بالضب
درجــات الحــرارة، فــال تزيــد عــن خمــس عشــرة درجــة 
مئويــة فــي الصيــف، وأقــل مــن ذلــك بكثير شــتاًء. 
الغيــوم،  بمعانقــة  الشــاهق  ارتفاعهــا  ويســمح 
للمصطافيــن  جاذًبــا  طبيعًيــا  منظــًر  يشــكل  مــا 
والســياح، كــي يتأملــوا المناظــر الخالبــة، وآيــًة مــن 

جميــِل صنــع اللــه.
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الكثيــر مــن  الحداثــة،  شــجعت مرحلــة مــا بعــد 
مجــالت وقطاعــات الفــّن علــى مقاومــة الســائد، 
واجتــراح  والتعبيرّيــة،  الفنّيــة  التقاليــد  وتحريــر 
فــي  جــرأة،  وأكثــر  مغايــرة  وفضــاءات  أشــكال 
اســتجابة متزامنــة لمرحلــة جديــدة نهايــة فتــرة 
الســتينّيات الميالدّية، وبزوغ مرحلة الســبعينّيات 
مــن القــرن العشــرين، تحّض على ابتــكار الذوات، 
والخــروج عــن المألــوف، وإعــادة العتبــار للخيــال 
ــة  الحــّر والالمحــدود. وشــكلت مدرســة النطباعّي

باكــورة  عشــر  التاســع  القــرن  خــالل  التأثرّيــة  أو 
للفــّن،  الكالســيكّي  الشــكل  علــى  النقــالب 
وارتبــط أســلوبها الفنــّي بخطــوة تبــدو عادّيــة، 
ــا علــى معانــدة الســائد، إذ  لكّنهــا تجســد تصميًم
ــذوا أعمالهــم  ــون مــن المرســم، ونّف خــرج الفّنان
فــي الهــواء الطلــق، لنقــل الواقــع أو الحــدث مــن 
الطبيعــة مباشــرة، وكمــا تــراه العيــن المجــردة، 

بعيــًدا عــن التخّيــل والتزويــق.

 اضغط لقراءة المزيد20

لوحة "A Bigger Splash" للفنان ديفيد هوكني عام 1967.

   تأمل فّني

اللوحة واإلطار:
عالقة مزمنة أم مكملة؟

https://www.ithra.com/ar/news/painting-and-frame/


للصناعــات الترفيهّيــة واســعة النتشــار كالســينما 
الصــور  رســم  فــي  األســد  نصيــب  والدرامــا 
النمطّيــة، وبالطبــع ُيحــدُد حجــُم الصناعــة وقوتهــا 
مــدى تأثيرهــا بشــكل عــام، ومــن هنــا، تنفــرد 
اســتديوهات هوليوود منذ عقود بصنع وترســيخ 
العديــد مــن الصــور النمطّيــة حــول دول وشــعوب 
العالــم، مــن ذلــك مثــاًل، ارتبــاط البــداوة بالجهــل 

والهمجّيــة، أو كــون العــرب أثريــاء ومبّذريــن.

مــع  أّنهــا،  فــي  األفــكار  هــذه  خطــورة  تكمــن 
كثيــر  فــي  تمــرر  الجائــر،  وتعميمهــا  بطالنهــا 
الموجهــة  األفــالم والمسلســالت، ومنهــا  مــن 
لألطفــال، فتعــّزز الكراهيــة والتفرقــة، بــدًل عــن 
نشــر التآخــي والمســاواة بيــن الشــعوب. وتعديــل 
صــور ونمــاذج تنميطّيــة خاطئــة وراســخة فــي 
ــه   ــس ســهاًل، ولكن ــذ عقــود لي ــاس من أذهــان الن
أيضــًا ليــس بالمســتحيل، بمعالجــة آثــاره الســلبية 

المعنوّيــة. تبعاتــه  ومحــو 

21

    جسور

هوليوود
مصنع الصور النمطّية



الفنانة: عهود سليمان 
هنا جزء من شغفي، والكثير منه 

سيأتي، لن أكتفي من رسم الوجوه، 
فهي األكثر تأثيًرا.

22

 درع المملكة
 2020 م
ألوان زيتية

عين الصبر
2020 م

 ألوان خشبّية

نعلــق علــى جداريــة هــذا العــدد باقــة مــن األعمال التــي أبدعتها 
أنامــل ســعودية، يجمعهــا الشــغف بالفــن، وتتنــوع أســاليبها 

وإبداعاتها.

جدارية

https://www.instagram.com/s1_ahood/?hl=en
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الفنان: عبدالعزيز سالمة
أطمح ألن أكون مختلًفا بفّني ومنفرًدا 

بأسلوبي، ل أهوى السير على طريق 
سبقت إليه األقدام.

كبت

أقالم Bic الجافة

روح
 Bic ، Rock  أقالم
  ،Faber-Castell

الجافة

مشرقة
أقالم Bic الجافة

https://twitter.com/v982v?lang=en
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أطفال يستريحون في الحّصة، بينما يشاهدون الطابَع المعماريَّ التقليديَّ 
لمبنى األميرات القديم بالدمام )منزل صالح إسالم(

 يونيو، الدمام

بيــت  فــي  الصــور  ألبومــاِت  ذهبــت لســتطالِع  إذا 
والديــك، أو فــي بيــت جــدك، فســتجد - حتًمــا - بعض 
الصــور ذات الطابــع النمطــّي، التــي تظهــر الموضــة 
والطابــع المعمــارّي لمختلــف األزمنــة التــي الُتقطــت 
فيهــا. نعــرض هنــا بعــض الطــرازات المعمارّيــة الرائعــة 
- التــي تختــزل جوهــر تصاميــم األرابيســك الســعودّي 
نهــا  وزخارفــه، تلــك التــي تخّيلهــا المستشــرقون، وَدوَّ

وثائق نادرة من أرشيف أرامكو السعودية

من األرشيف
انطباعاٌت فوتوغرافّية

 ، الشــعراُء فــي أبياتهــم - وصــّوًرا لنســوة يعملــن بجــدٍّ
دون أن يملكــن الشــيء الكثيــر، باســتثناء طبيعتهــّن 
ــاك أيضــا صــور ألطفــال  ــاة. هن ــّن للحي ــة، وحبه المرن
العربّيــة  المملكــة  مــدارس  أقــدم  فــي  يدرســون 
ــف أو  ــن أّي كليشــيهات عــن التخّل الســعودّية، مبددي
التقــّص. فــي هــذه المــدارس األولى تخــرج رواد البالد، 
وقــد تــرك كلٌّ منهــم خربشــاِته علــى مكاتبهــا، وتــرك 

بصمــًة فــي إرث األمــة.

1965
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تصاميم جراند ماجستيكس



الفن الرقمي
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عمل مشترك بين سارة خالد وعلياء القرني

حديقة غنّاء، عمل فنّي توليدي عبر تقنيات الذكاء االصطناعي. 
يسائل العمل استيعاب اآللة للثقافات المختلفة إذ يستعرض 
نقده  عبر  اآللة  تعلّم  وتحيزات  الثقافية  الخصوصية  انتهاك 
لقواعد البيانات المتحيزة ثقافياً. تمثل هذه القواعد البيانية 
الماديّة  للثقافة  األثرية  للسجالت  -مجازاً-  الحديث  الشكل 

والتي تُفهم المجتمعات الحديثة من خاللها.

إما  طبق  عن  طبقاً  تركيبه  في  تتمثل  العمل  خلف  الفكرة 
طبقات  ثالث  من  العمل  يتركب  إجالئه.  أو  ما،  شيء  لحجب 
المعالجة  وأخيراً  المركبة،  الصورة  األصلية،  الصورة  رئيسية: 
-بشكل  أيضاً  التطابق  هذه  يُرى  المدخالت.  لهذه  اآللية 
الرجال جلوساً، إذ يعطي طابعاً  مضمر-  في تكوينة صفوف 
دستوبياً ساخراً )خصوصاً ونموذج DeepDream هو النموذج 
هذه  تخلق  المطاف،  نهاية  وفي  المستخدم(.  الصناعي 

التراكيب قطعة أثريّة مزيفة لتاريخ »اآلخر«. 

https://alya.works
https://hyperlink.myportfolio.com/a-garden-of-men
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فريق التحرير

مديرة التواصل والشراكات: رانيا بلتاجي
مشرف التواصل: يوسف المطيري

رئيس التحرير: غنام الغنام
رئيسة تحرير النسخة اإلنجليزية: ريم تينا غزال

مصممة المجلة: ظي المنديل

فريق الموقع اإللكتروني

مها عالم
عبدالعزيز الحميدان

تاضي العلي
أحمد اليامي

لالشتراك في المجلة والتواصل مع فريق التحرير، 
ithraeyat@ithra.com  :راسلونا على

mailto:ithraeyat%40ithra.com?subject=


عن إثراء
يعــّد مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي 
الســعودية  أرامكــو  مبــادرات  أهــم  أحــد  )إثــراء( 
الموجهــة لالرتقــاء بنمــط الحيــاة وخلــق مســاحة 
وتعزيــز  المعرفــة  ونشــر  اإلبــداع  لرعايــة  فريــدة 
التواصــل الثقافــي والحضــاري، وذلــك مــن خــالل 
البرامــج الثقافيــة واإلبداعيــة التــي يقدمهــا طــوال 
العــام. ويعتبــر “إثــراء” المعلــم الحضــاري األبــرز 
فــي المنطقــة الشــرقية، فقــد تــم إدراجــه مــن 
قبــل مجلــة التايــم ضمــن أعظــم 100 موقــع فــي 
العالــم ينصــح بزيارتهــا، حيــث صممــت أقســام 
المركــز ومبادراتــه لتمّكــن جميــع فئــات المجتمــع 

مــن المشــاركة فــي نشــر المعرفة وإشــراك األفراد 
والمؤسســات فــي فضــاءات الفنــون والثقافــة 
والفكر ســواًء على المســتوى المحلي أو العالمي.
هــي:  أساســية  مرافــق  عشــرة  “إثــراء”  ويضــم 
المكتبــة، بــرج المعرفــة، مختبــر األفــكار، المســرح، 
متحــف  المتحــف،  الكبــرى،  القاعــة  الســينما، 
مــن  وللمزيــد  الطاقــة.  ومعــرض  الطفــل، 

التالــي: الرابــط  زيــارة  يرجــى  المعلومــات، 
www.ithra.com

ولمتابعتنا عبر مواقع التواصل الجتماعي

https://www.instagram.com/ithra/
https://twitter.com/ithra
https://www.youtube.com/user/iThraCultureCenter
https://www.facebook.com/KingAbdulazizCenterForWorldCulture/
https://www.saudiaramco.com
http://www.ithra.com
http://www.ithra.com
http://www.ithra.com

